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Kalifornie, Arizona a Nevada  

– svatba v Las Vegas 
 

 
Pro cestu do Las Vegas jsme zvolili trasu s Air France z Paříže do Los Angeles, kde jsme si po 11 
hodinovém letu půjčili auto a pokračovali dalších 5 hodin Mohavskou pouští do Las Vegas. Vyčerpaní 
z náročné cesty se ubytujeme v hotelu Tuscany Suites and Casino. 
 
Druhý den jsme vyspalí brzy ráno díky časovému posunu a tak již v 6 hodin ráno vyhledáváme na 
Clark Avenue příslušný úřad, kde za 60 USD obdržíme Marriage Licence, abychom si mohli splnit svůj 
dávný sen mít rychlou svatbu během našich dalekých cest. Z úřadu, kde bylo několik čekajících 
jedeme rovnou do A Little White Chapel na Las Vegas Blwd, kde ztvrdíme náš dlouholetý vztah. Celá 
akce trvá přibližně 20 minut. Za přítomnosti místního pastora a svědkyně si vyměníme snubní prstýnky 
a již jako novomanželé jedeme na svatební snídani do fastfoodu. Posilníme se míchanými vajíčky a 
po vydatné snídani se vydáme na svatební cestu do NP Údolí Smrti - Death Valley. Na cestě parkem 
dlouhé asi 100 kilometrů zastavíme na několika krásných místech jako je například Bad Water (85 
metrů pod mořem, nejnižší a nejsušší místo na západní polokouli). Park projedeme celý a vyjedeme 
druhou stranou ven směrem na Pahrump přes stejnojmenné pohoří,kde si dáme večeři. V pozdních 
hodinách se vracíme zpět na hotel v Las Vegas.  
 
Od 5 hodin ráno Lenku čeká dialýza. Po ulici Flamingo Road, kde se nachází naše dočasné 
ubytování, jedeme asi 15 minut směrem na východ, kde odbočíme na Pecos Road a po další dlouhé 
rovné ulici jedeme směrem na jih do místního Fresenia. Dialýza probíhá naprosto standartním 
způsobem jako v Motole. Pacienti se zde dialyzují pouze 4 hodiny na podobných strojích jako v ČR, 
avšak tyto stroje nejsou zdaleka tak kvalitní, protože z těla odvadějí mnohem méně škodlivých látek, 
ale nadbytečnou vodu stáhnou stejně jako u nás. Každý pacient má k dispozici vlastní televizi a velmi 
pohodlné polohovací křeslo.V jednom velkém sále se nachází zhruba 25 pacientů. Svačinu si musí 
každý přinést sám včetně nápoje a doporučovala bych i přikrývku, protože v sále je puštěná 
klimatizace na velmi nízkou teplotu a po hodině je velká zima. Personál je velmi příjemný, sestřičky 
byly všechny černošky, jedna lékařka míšená japonka a druhá indka. Cena jedné dialýzy byla 450 a 
druhé dialýzy 475 USD. Celkový dojem z této terapie je vyborný. V 9 hodin ráno už čekal manžel na 
parkovišti a po snídani jsme se vydali do centra města. Prošli několik rozsáhlých outletů a činili tak 
nezbytné nákupy v USA. Večer jsme ještě prošli vyhlášený Las Vegas Blwd (The Strip). Nikde jsme 
nenarazili na žádný problém s vozíčkem, všude jsou nájezdy a u všech nadchodů přes velmi rušné 
silnice jsou čisté výtahy. Procházíme kolem Eifelovy veže, dále k benátským kanálům s gondolami, a 
pokračujeme podél dalších uměle vytvořených napodobenin známých míst z celého světa. Nekonečná 
světla a zářící reklamy působí trochu kýčovitě, ale i tak nevíme kam dřív namířit zaběr našeho 
fotoaparátu. 
 
 
Ráno nás čeká velmi dlouhá cesta na Grand Canyon. Jelikož máme před sebou zhruba 800 kilometrů, 
vyrážíme brzy ráno a východ slunce nás zastihne těsně před známou přehradou Hooved Dam na řece 
Colorado. Po Route 93 ujedeme asi 70 mil nekončící pustinou do Kingmanu, kde načerpáme benzín a 
napojíme se na dálnici směrem na Flagstaff, k městečku nad kterém ční nějvyšší hora v Arizoně, 3851 
metrů vysoká Humphreys Peak. Na této dálnici musíme odbočit na krátkou zastávku na historickou 
Route 66 u městečka Seligman, kde se naobědváme v restauraci ve stylu divokého západu. Po 
překonání San Francisco Mtn. se konečně dostaváme po nečekáné velké objížďce k jižnímu vstupu 
do NP Grand Canyon. Bohužel se nedá zachytit fotoaparátem samotná velikost kaňonu a už vůbec se 
nedají vyjádřit pocity, které zažíváme při pohledech dolů k řece Colorado z míst jako jsou Yavapai 
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point, Grand view point, Desert view point a dále během cesty podél řeky Little Colorado, indiánskou 
rezervací Navajo do města Cameron. Zde načerpáme energii na velmi dlouhou a náročnou jízdu zpět 
do Las Vegas. Ráno po dialýze se vracíme zpět do Los Angeles, odpočinout si do letoviska Santa 
Monica. Z dálnice fotíme populární nápis ve skále "Hollywood" a ubytujeme se v soukromém penzionu 
s částečným výhledem na Pacifik. Před setměním se projdeme po pobřeží a v pozdních hodinách 
zajdeme i na místní promenádu plnou značkových obchodů. Další den odjiždíme na letiště a vracíme 
se zpět do ČR. 
 
18:40 15.4.2010 
Lenka Troppová 
 
 
         
 


